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'बाध्यकारी अन्यलिङ्गी िेबि लिराइने लिरुद्ध र िैङ्लगक पलिचानको 

मान्यताका िालग कायय िर्य ११४१' (#Actionof1141) बार ेसंयकु्त िक्तव्य 

 

 

२०७७ कार्तिक ४ गते, नसे ं११४१/०१/०१ 

 

िामी, क्ियेर यथु ग्रपु, क्याम्पेन फर चेन्ज र पारिैङ्लगक अलिकार समूि (ट्रान्स राइट्स् किेलक्टि) संयकु्त 

रूपमा नेपाि संित् ११४१िाई 'बाध्यकारी अन्यलिङ्गी िेबि लिराइने लिरुद्ध र िैङ्लगक पलिचानको 

मान्यताका िालग कायय िर्य 'का रूपमा घोलर्त गर्यछ ौँ । सबै िैङ्लगक पलिचानका व्यलक्तिरूका िालग काननुी 

मान्यता स्थापना गन ेर बाध्यकारी अन्यलिङ्गी िेबि लिराउन ेप्रचलित काननुिाई प्रलतस्थापन गने उदे्दश्य 

बोकी िामी र िाम्रा साथ ैलिलिन्न संस्था, समूि, किेलक्टि िगायत िाम्रो संजािमा रिकेा व्यलक्तिरू समेत 

संयकु्त रूपमा यो कायय िर्य घोर्णा गर्यछ ौँ । 

 

सन्दर्ि 

 

नेपािमा िैङ्लगकताको 'तेस्रो' मिि थप्नका लनलम्त आर्ेश िएको सन ् २००७को सिोच्च अर्ाितको 

फैसिाका िालग नेपाि प्रख्यात छ । उक्त आर्ेश िएको १३ िर्य लबत्र्ा िैङ्लगकताको त्यो 'तेस्रो' मिि थप्ने 

सम्बन्िी लिलिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थािरूिे आ-आफ्न ैढङ्गमा अपनाएका छन् । 

 

सन ्२०१२, २०६९ सािमा गिृ मन्राियि ेय लनक तथा िैङ्लगक अल्पसंख्यक व्यलक्तिरूिाई लिङ्गको 

मििमा 'अन्य' जनाई नागररकता जारी गन े सम्बन्िी लनर्ेलशका जारी गरकेो लथयो । कायम रिकेा र्ईु 

िैङ्लगक मिि अलतररक्त थप तेस्रो मिि सम्बन्िी कलतपय लनकायिरूि े'अन्य' िा 'अन्यलिङ्गी' िन्न ेमिि 

थपेका छन,् कलति े 'तेस्रोलिङ्गी' िन्न ेमिि थपेका छन ्िन ेकलति े 'य लनक तथा िैङ्लगक अल्पसंख्यक' 

िनी अको मिि थपेका छन ्। गिृ मन्राियि ेजारी गरकेो उक्त लनर्ेलशका ठूिो काननुी गल्ती मध्ये एक िो र 

यो िजार ौँको जीिनका िालग लनिायरक बन्न पगुेको छ । उक्त लनर्ेलशकाि े 'अन्यलिङ्गी' िन्नि े 'मलििा र 

परुुर् बािके य लनक तथा िैङ्लगक अल्पसंख्यक' िनी पररिालर्त गरकेो छ र 'िैङ्लगक तथा य लनक 

अल्पसंख्यक िन्नाि े मलििा समलिङ्गी (िेजलबयन), परुुर् समलिङ्गी (गे), लिलिङ्गी (बाइसेक्सअुि), 

तेस्रोलिङ्गी (ट्रान्सजेण्डर) र अन्तरलिङ्गी (इन्टरसेक्स)' िनी थप पररिालर्त गरकेो छ । सियप्रथम त यो 

http://nepalsambat.org/
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लनर्ेलशकाि े 'य न अलिमलुिकरण', 'िैङ्लगक पलिचान' र 'य न लिशेर्ता' तीन फरक-फरक लिर्िाई 

अन्योितापूियक व्याख्या गरकेो छ । त्यस ै गरी अङ्ग्रेजीमा 'ट्रान्सजेण्डर' (पारिैङ्लगक) र नेपािीमा 

'तेस्रोलिङ्गी' (थडय जेण्डर) िनी उल्िेि गरकेाि ेपारिैङ्लगक पलिचान र तेस्रोलिङ्गी पलिचान बीच थप 

अन्योिता सजृना गरकेो छ । त्यस ैगरी यस लनर्ेलशकामा प्रयोग गररएका शब्र्िरू पलन गित र अन्योितापूणय 

छन ्र समग्रमा िन्नपुर्ाय यस लनर्ेलशकाि ेत्याचिैङ्लगक (लसस-्जेण्डर) पलिचान िन्र्ा बालिरका िैङ्लगक 

पलिचानिरूको मान्यता सम्बन्िीको लिर्यिाई सम्बोिन गनय मूि रूपिे असफि िएको छ । 

 

नेपािको संलििानमा 'िैङ्लगक तथा य लनक अल्पसंख्यक' िन्न े शब्र्ाििी उल्िेि गररएको छ । यस 

शब्र्ाििीमा टेकेर लसमान्तकृत य न अलिमलुिकरण, िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्ताका व्यलक्तिरूिे 

आफ्नो अलिकार  र्ालब गरै् आएका छन ्। तैपलन यो शब्र्ाििीको कुन ैउपयकु्त काननुी पररिार्ा बन्न सकेको 

छैन । 

 

नेपािको काननुि े 'य न अलिमलुिकरण', 'िैङ्लगक पलिचान' र 'य न लिशेर्ता' तीन फरक-फरक लिर्यिरू 

िुन् र त्याचिैङ्लगक पलिचानको र्ायरमा नपन ेसबैजाना स्ितः 'तेस्रोलिङ्गी' िा 'अन्यलिङ्गी' िुौँर्ैनन ्िन्न े

कुरा बझेुकै छैन । सियप्रथम यस लनर्ेलशकाि े समय लनक मलििा (िेजलबयन), समय लनक परुुर् (गे) र 

लिय लनक (बाइसेक्सिु) जस्ता 'य न अलिमलुिकरण' (सेक्सिु ओररयन्टेशन)का लिर्यिाई 'िैङ्लगकता'का 

रूपमा अपव्याख्या गररलर्एको छ । त्यसपछी अन्तरलिङ्गी र पारिैङ्लगक व्यलक्तिरूिाई स्ितः मलििा र 

परुुर् िन्र्ा फरक िनी अपव्याख्या गररएको छ जसकारण 'अन्तरलिङ्गी' िुन ुएउटा य न लिशेर्ता िो र 

अन्तरलिङ्गी य न लिशेर्ताका व्यलक्तिरूको िैङ्लगक पलिचान परुुर्, मलििा िा गैर-ियसांलिक िुन सक्छ 

िन्न े लिर्यिाई बेिास्ता गररएको छ । उक्त लनर्ेलशकािे पारिैङ्लगक पलिचान र तेस्रोलिङ्गी पलिचानमा 

अन्योिता कायम गरी पारिैङ्लगक व्यलक्तिरूिाई माथी अझै थप बोझ रालिलर्एको छ जसकारण 

पारिैङ्लगक मलििािरू 'मलििा' र पारिैङ्लगक परुुर्िरू 'परुुर्' िैङ्लगक पलिचानकै िुन ्िन्न े लिर्यिाई 

पलन बेिास्ता गरकेो छ । त्यस ै गरी मलििा र परुुर् बािकेका लिलिि िैङ्लगक पलिचानका व्यलक्तिरूिाई 

'अन्य' जस्तो असंिेर्नशीि र लििेर्कारी शब्र्को प्रयोग गररएको छ । 

 

न्यालयक स्थापनािरूि े 'िैङ्लगक पलिचान'िाई आत्मलनणययको लिर्य िनी कायम गरकेो छ - तर िैङ्लगक 

पलिचान सम्बन्िीका संिार् 'तेस्रोलिङ्गी' आसपास मार सीलमत िुन गएको छ - जसि े पारिैङ्लगक, 

अन्तरलिङ्गी, गैर-ियसांलिक िगायत लिलिि िैङ्लगक पलिचानका व्यलक्तिरूको िाष्य, आिाज र 

पलिचानिाई म न पाछय , लडलस्मस गछय  र मेटाउौँछ । 
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काननुी कागजपर / अलििेि, पररचयपर र प्रमाणपरिरू सम्बन्िीका कुन ैपलन प्रचलित ऐन, लनयमाििी र 

काननुमा नाम र िैङ्लगक लििरण पररितयन गने प्राििान छैन । यसै साि जून मलिनामा नागररकता ऐन 

संसोिन गनय बनेको लिियक र राज्य व्यिस्था तथा सशुासन सलमलति ेपाररत गरकेो प्रलतिेर्नि ेिैङ्लगक 

पलिचानको मदु्दािाई 'तेस्रोलिङ्गी'मा िमु्च्याउन ेर 'लचलकत्सकीय लसफाररस' आिश्यक बनाउन ेतयारीमा छ 

। व्यलक्ति ेआफ्नो िैङ्लगक पलिचा अनसुार पररचयपर पाउन र संसोिन गनयका िालग त्यस्ता रोलगकरण र 

अलनच्छापूणय लचलकत्सकीय िस्तके्षपको शतय राख्न ुव्यलक्तको शारीररक लनष्ठा एिं मानि अलिकारको उल्िंघन 

र राज्य लनर्ेलशत यातनाको स्िरूप िो । 

 

तसथय प्रचलित काननुी व्यिस्थािरूिे िैङ्लगक पलिचानको मदु्दा र व्यापक लसमान्तकृत य न अलिमलुिकरण, 

िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्तका व्यलक्तिरूिाई सम्बोिन गनय असफि रिकेो; य न अलिमलुिकरण, 

िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्ता बीच लिन्नता छुट्याउन असफि रिकेो; पारिैङ्लगक पलिचान र 

तेस्रोलिङ्गी पलिचान बीच अन्योिता कायम गरकेो एिं 'L G B T I' व्यलक्तिरूिाई 'तेस्रो लिङ्गी' िा 

'अन्यलिङ्गी' िनी लचन्ि िगाउन बाध्य बनाइएको यथाथय स्पष्ट िुन्छ । 

 

यस अर्र्यानको उदे्दश्यहरू  

 

१) िैङ्लगक पलिचानको काननुी मान्यता सम्बन्िी सघन, समिेशी र उपयकु्त प्राििानिरू स्थालपत गने । 

२) कुन ै व्यलक्तिे आफ्नो नाम र िैङ्लगक लििरण पररितयन गनयका लनलम्त रोलगकरण, अलनच्छापूणय 

लचलकत्सकीय िस्तके्षप िगायत व्यलक्तको मानि अलिकार उल्िंघन गन ेसबै प्रकारका अपमानजनक 

र अमानिीय शतयिरूको अन्त्य गरी आत्मलनणययको अलिकार सलुनलित गन े। 

३) व्यलक्तगत िैङ्लगक इलतिास, लचलकत्सकीय लस्थलत र इलतिास, पारिैङ्लगक िा अन्तरलिङ्गी लस्थलत 

िगायतका लिर्यमा लिस्मलृतको अलिकार सलित गोपलनयता िक सलुनलित गन े। 

४) जानीजानी गररने िैङ्लगक र्सु्बोिन (लमस-्जेण्डररङ) को मदु्दािाई सम्बोिन गन ेकाननुी प्राििान 

सलित व्यलक्तिे इच्छाएको िैङ्लगक शब्र्ाििीबाट सम्बोिन गनय र िैङ्लगक लिलििता समािेशी 

िार्ाको प्रयोग गनय राज्यि ेउपायिरू अपनाउौँछ िनी सलुनलित गने । 

५) नेपािको काननुमा य न अलिमलुिकरण, िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्ता बार ेसघन पररिार्ा / 

बझुाई स्थालपत गन े। 

६) 'अन्यलिङ्गी' र बाध्यकारी 'तेस्रो लिङ्गी ' िेबि सम्बन्िीको प्रचलित काननुिाई प्रलतस्थालपत गन े। 
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साथसाथै 

१) य न अलिमलुिकरण, िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्ता (य लिकय ता) बार ेसघन ढङ्गमा आफूिाई 

जानकार बनाउन मद्दत गन ेस्रोत सामाग्रीिरू अझै बनाउौँर्ै जान े।  

२) य न अलिमलुिकरण, िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्ता (य लिकय ता) सम्बन्िी जनचेतना फैिाउन े

। 

 

देहायका साथमा:- 

 

१) योग्याकाताय लसद्धान्त (YP +10) 

२) रालष्ट्रय पारिैङ्लगक मागपर (३१ माचय २०२०) 

३) िैङ्लगक पलिचानको काननुी मान्यता सम्बन्िी रालष्ट्रय मागपर (१७ मे २०२०) 

४) नागररकता लिियकमा िैङ्लगक पलिचान सम्बन्िी मागपर (६ अगष्ट २०२०) 

५) रालष्ट्रय अन्तरलिङ्गी मागपर (२६ अक्टोबर २०२०)को कुराईमा 

 

पूरा नाम : बाध्यकारी अन्यलिङ्गी िेबि लिराइने लिरुद्ध र िैङ्लगक पलिचानको मान्यताका िालग कायय िर्य 

११४१, Year of Action for Recognition of Gender Identity & Against Forced Others 

Gender Labelling 1141 

 

छोटकरीमा: ४१ सािको कायय अलियान Action of 1141 

 

ह्यासट्याग: #ActionOf1141 (प्रमिु) 

                               (Additional): #NotTheOthers, #RepealOgender, 

#GenderRecognitionInNepal, #TransRightsInNepal, #IntersexRightsInNepal, 

#NbRightsInNepal, #४१सािकोकाययअलियान 

 

लसमान्तकृत य न अलिमलुिकरण, िैङ्लगक पलिचान र य न लिशेर्तका व्यलक्तिरू, र लिशेर् गरी पारिैङ्लगक 

अन्तरलिङ्गी, गैर-ियसांलिक िगायत लिलिि िैङ्लगक पलिचानका व्यलक्तिरू र ती व्यलक्तिरूिारा नेततृ्ि 

गररएका समूि / संस्था / किेलक्टििरूिे पलन यो अलियानमा जट्ुन सक्छन ् । िामीिाई 

https://yogyakartaprinciples.org/
https://drive.google.com/file/d/105iRALn4SYB8CIB-JMs9x7aR4yLzSesu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqeFqT7tLOwvKH-IqPjuGrhuYeXQh18h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJMzzR_0hMwEESkiXeCEXHg0yWY_6iUT/view?usp=sharing
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queeryouthgroup.nepal@gmail.com, transrightscollective@gmail.com िा 

campaignforchange17@gmail.com मा सम्पकय  गनुयिोिा । 

 

र्वदीय, 

 

क्ियेर यथु ग्रपु 

र्ताय नं २४४९३५/०७७/०७८                       रुक्शना कपािी, 

                                                                काययकारी लनर्ेशक 

 

 

 क्याम्पेन फर चेन्ज 

र्ताय नं १६८३०१/७३/७४                            इशान रगे्मी 

                                                                काययकारी लनर्ेशक 

 

 

 पारिैङ्लगक अलिकार समूि  

(ट्रान्स राइट्स् किेलक्टि)                              प्रलतक थापा मगर 

फुक्का संजाि (िूज नेटिकय )                           सर्स्य 

 

 

वबेसाइट : https://actionof1141.wordpress.com/ 
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